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CURSOS DE MESTRADO PROFISSIONAL DO HCPA 

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS 

 

Hospital de Clínicas de Porto Alegre 
CNPJ: 87.020.517/0001-20 
Site: www.hcpa.edu.br 

 

1. O valor do curso de mestrado foi fixado com base em componentes de custo, 

despesas administrativas e aperfeiçoamento didático-pedagógico. 

 

2. A partir da segunda quinzena de cada mês, as notas fiscais (NFe) serão 

emitidas e enviadas por e-mail aos alunos.  

 

3. Os boletos para pagamento das parcelas estarão disponíveis através do Portal 

do Aluno (https://academico.hcpa.edu.br/portal).   

 

4. O vencimento será para o dia 10 de cada mês. Após o vencimento, o aluno terá 

até 30 dias para realizar o pagamento em qualquer agência bancária. Para 

pagamentos após o vencimento, incidirão 2% de multa e 1% de juros ao mês. 

 

5. Para pagamento integral do investimento à vista e antes do início das aulas, 

será concedido um desconto de 20%. 

 

6. Para quitação total após o início do curso, será concedido um desconto de 

acordo com a inflação projetada do período sobre o saldo devedor. 

 

7. A rematrícula não será realizada caso o aluno tenha, no mínimo, uma parcela 

pendente de pagamento até o prazo final do processo. 

 

8. Em caso de desistência do curso não haverá, por parte do HCPA, 

ressarcimento aos alunos dos valores já pagos. 
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9. Em havendo atraso no pagamento das mensalidades/parcelas, superior a 90 

(noventa) dias, o CONTRATADO poderá: a) negativar o CONTRATANTE em 

cadastros ou serviços legalmente constituídos e destinados à proteção de crédito, 

após prévia notificação; b) promover o protesto de duplicata representativa da dívida 

vencida, valendo a assinatura deste Contrato como aceite de duplicata; c) promover a 

cobrança judicial. Essas medidas poderão ser tomadas pelo CONTRATADO de forma 

isolada, gradativa ou cumulativamente, a seu exclusivo critério. 

 

10. Para demais dúvidas, o aluno deverá entrar em contato através do telefone 

(51) 3359.7825. 

 


